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Vážení občané Albrechtic,
blíží se konec roku a zároveň vstupujeme do druhé poloviny volebního období. Hodnocení té první poloviny nechám na Vás čtenářích.
Osobně si myslím, že se ve většině případů dařilo sliby
plnit a pevně věřím, že i v tom pomyslném druhém poločase budeme úspěšní. Budeme pokračovat v nastartovaném procesu postupné modernizace a zkrášlování
obce. V příštím roce bude kromě akcí menšího rozsahu
dokončena rekonstrukce mostu a zahájeny práce na celkové modernizaci našeho Dělnického domu. Moc si přeji,
abychom vše společně zvládli.
Vám spoluobčanům bych chtěl popřát pohodové Vánoce a hodně tolerance, vzájemného pochopení a osobní
energie pro rok příští.
JINDŘICH FEBER, starosta

Kalendáře
na rok 2017

Vánoční
koncert

Ohlédnutí za fotbalovým
podzimem
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RADA OBCE
za období od 26. 8. 2016 do 10. 11. 2016 projednala:
 investiční akci nazvanou „Rozšíření
ul. Pasecká“ a schválila dodavatele stavby výhyben společnost Vialit Soběslav,
s.r.o. se sídlem v Soběslavi v hodnotě
54.155,- Kč (bez DPH)
 schválení dodavatele stavebních prací k provedení opravy chodníku u ZŠ a
MŠ Albrechtice ul. Školní Lukáše Hrab-

ce se sídlem v Českém Těšíně v hodnotě
641 016,98 Kč (bez DPH)
 poskytnutí ﬁnančního daru ve výši
2.000,- Kč spolku Andělé Stromu života
pobočný spolek Moravskoslezský kraj
se sídlem v Novém Jičíně
JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z jednání Rady obce Albrechtice a Zastupitelstva obce Albrechtice jsou k dispozici na webových stránkách obce www.obecalbrechtice.cz. Na
webových stránkách obce Albrechtice
jsou zveřejňovány mimo programu

jednání Zastupitelstva obce Albrechtice i všechny materiály, které jsou na
tato jednání předkládány: www.obecalbrechtice.cz – úřední deska.
JARMILA CIUPOVÁ,
tajemnice

KALENDÁŘE NA ROK 2017
Vážení občané, pro rok 2017 jsme pro Vás připravili zcela nové a zajímavé kalendáře. Tentokrát se jedná o nástěnné kalendáře, kde naleznete termíny některých
kulturních a sportovních akcí, termíny svozu odpadů, ordinační hodiny lékařů,
krásné fotograﬁe z obce a jiná důležitá sdělení.
Tyto nástěnné kalendáře pro rok 2017 si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Albrechticích, oddělení kultury, v době úředních hodin, tj.: pondělí, středa
od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod.
KATEŘINA MELIŠOVÁ, referentka kultury

Oslavy manželství na úřadě
V sobotu 15. října v obřadní místnosti
Obecního úřadu v Albrechticích oslavili
manželé Władysław a Alena Žebrokovi
krásné jubileum 60 let společného života – diamantovou svatbu. A slavilo se dále… Manželé Ladislav a Vanda Kožušníkovi oslavili dne 5. listopadu krásné
jubileum a to 50 let společného života
– zlatou svatbu.

VÍTÁME

nové občánky
Obce Albrechtice
Lukáš Skotnica, Laura Szarowska,
Libor Horváth, Izabela Matykiewicz,
Nikol Kamienská, Viktor Duda,
Izabela Jonsztová, Zdeněk Smolík,
Valérie Malíková, Matyáš Malík,
Růžena Gradková.

Vítám tě na svět, děťátko malé,
tátova pýcho a mámino štěstí,
děťátko sladké, živote nový,
kytičko rozkvetlá na rozcestí.
Gratulujeme! Sbor pro občanské
záležitosti v Albrechticích.

Maleństwo się Wam urodziło,
wielki szum do domu wprowadziło.
Ty dzisiaj mamusią zostałaś,
i swojego synka będziesz przewijała.
Gratulujemy! Aktyw dla Spraw
obywatelskich w Olbrachcicach.

MATRIČNÍ UDÁLOSTI

Władysław a Alena Žebrokovi

Ladislav a Vanda Kožušníkovi

Starosta obce Ing. Jindřich Feber a
předsedkyně komise Sboru pro občanské záležitosti paní Helena Bubiková
jubilantům poděkovali za práci nejen
pro rodinu, ale i obec a společnost.
Kulturním vystoupením blahopřály děti základních škol, hudební doprovod
připravili pan Bronislav Palowski a paní
Renáta Wdówková.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

Prosíme občany, u kterých nastala
v rodině matriční událost:
narození dítěte, uzavření manželství,
změna jména či příjmení, úmrtí, aby
tuto skutečnost nahlásili na matriku
Obecního úřadu Albrechtice, dveře č.
22 (1. patro). Děkujeme.
IVETA CHODUROVÁ, matrikářka

INFORMACE O UZAVŘENÍ
POKLADNY NA OBECNÍM
ÚŘADĚ ALBRECHTICE
V hotovosti je možno platit nejpozději
do 30. 12. 2016 do 10. 00 hod.
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OBECNÍ POLICIE ZASAHUJE

OBECNÍ POLICIE
ALBRECHTICE

Za poslední tři měsíce bylo strážníky OP přijato od občanů 25 oznámení, řešeno
35 přestupků na úseku silničního provozu, 3 přestupky §30/1 písm.m a p) zák.
200/90 Sb. na úseku zákazu kouření tabákových výrobků, 2 přestupky dle §46/2
zák.200/90Sb. porušení OZV č.03/2001 čl.V. „o nakládání s komunálním odpadem“, porušení OZV č.03/2005 čl.3 „povinnosti držitelů psů“ a porušení OZV
č.01/2013 „o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích“.

 Strážníci odchytili nebo jim bylo ob-

čany předáno celkem 8 volně pobíhajících psů. Podle evidence nebo místní
znalosti byli psi majitelům vráceni a přestupky řešeny ve zkráceném řízení. Psi,
u kterých nebylo možno zjistit majitele,
byli předání odchytové službě a převezeni do útulku.
 Dne 1. 7. 2016 vstoupilo v platnost
Nařízení rady obce č.1/2016 „ O zákazu
podomního prodeje na území obce Albrechtice“. Proto při výskytu podomních
prodejců můžou občané volat obecní policii nebo Policii České republiky.
 Dne 6. 9. 2016 v 7.45 hodin osobně
oznámila H.R. z Albrechtic, že našla na
nádraží ČD peněženku s doklady. Hlídka
OP vypátrala majitele peněženky a doklady s penězi mu následně předala oproti
podpisu.
 Dne 21. 9. 2016 v 7.05 hodin osobně
oznámila paní S.L. z Albrechtic, že našla
na ulici Hlavní mobilní telefon s doklady
a penězi. Vzápětí na nalezený mobilní telefon volal jeho majitel, který již doklady
hledal. Bylo mu sděleno, že nález má u

sebe hlídka OP. Majitel dorazil na služebnu OP, zkontroloval, jestli něco nechybí a
věci převzal oproti podpisu.
 Dne 14. 10. 2016 v 12.52 hodin telefonicky oznámil výpravčí ČD Albrechtice,
že na schodech do čekárny leží opilý muž,
není schopen vstát, komunikovat a je pomočený. Hlídka OP po příjezdu na místo
opilého muže odtáhla na kraj schodiště a
zavolala na místo hlídku PČR Těrlicko,
která muže odvezla na PZS Karviná.
 Dne 28. 10. 2016 v 19.54 hodin telefonicky oznámil dozorčí PČR Těrlicko, že
přijal oznámení od paní M.P. z Albrechtic, že její přítel M.M. ze Stonavy přišel
k ní opilý a dožaduje se, aby jej pustila
do bytu. Kope do dveří a poničil 4ks novinových schránek. Hlídku OP prosí o
součinnost, než hlídka PČR dorazí na
místo. Hlídka OP na místě zjistila, že muž
odkráčel do nedaleké restaurace Miczka,
a cestou tam odebral oznamovatelce z vozidla RZ. Muž byl zastižen v restauraci,
kde si jej převzala hlídka PČR Těrlicko k
dalšímu šetření.
 Dne 5. 11. 2016 v 20.04 hodin telefo-

Kostelní 547
735 43 Albrechtice
Tel.: 596 428 119
723 235 691
Velitel OP: 723 235 693
e-mail: policie@obecalbrechtice.cz
nicky oznámil dozorčí MP Havířov, že byla provedena dechová zkouška u mladistvého občana V.J. z Albrechtic, který slavil
narozeniny s kamarády a žádá o součinnost při předání osoby zákonnému zástupci. Hlídka OP mladistvého převzala a
předala následně zákonnému zástupci.
 Dne 16. 11. 2016 v 10.50 hodin osobně
oznámil pan H.P. z Albrechtic, že na ulici
Středové před prodejnou Hruška našel
na zemi bankovku v hodnotě 500,- Kč.
Vše také oznámil prodavačce v prodejně
Hruška, ale nikdo zatím bankovku nepostrádal. Hlídka OP bankovku převzala.
V 11.05 hodin se dostavila na služebnu
OP paní A.K. z Albrechtic a oznámila,
že ztratila bankovku v hodnotě 500,-Kč a
prodavačka v prodejně Hruška jí sdělila,
že ji našel nějaký muž, který jí odevzdal
strážníkům. Hlídka OP oznamovatelce
předala bankovku oproti podpisu.
Jménem obecní policie přeji všem
občanům radostné prožití vánočních
svátků a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2017.
DANIEL WRÓBEL, velitel OP

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ NA 1. ČTVRTLETÍ 2017
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

Svoz odpadů ze 110 l a 1100 l nádob
5, 12, 19, 26 (čtvrtek)

2, 9, 16, 23, 30 (čtvrtek)

2, 9, 16, 23, 30 (čtvrtek)

Svoz zhodnotitelných odpadů (papírů) – modré pytle
5 (čt), 19-kontejnery (čt)

9 (čt), 23-kontejnery (čt)

9 (čt), 23-kontejnery (čt)

Svoz plastů – žluté pytle
6 (pá), 18-kontejnery (st)

10 (pá) 22-kontejnery (st)

10 (pá) 22-kontejnery (st)

Svoz skleněných obalů – kontejner
13 (pátek)

17 (pátek)

17 (pátek)

Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů – černé pytle
25 (středa)

22 (středa)

29 (čtvrtek)
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Novinky
z Obecní knihovny

Sváteční program
ve sboru SCEAV v Albrechticích

 24.12. ve 22.00
Slavnostní štědrovečerní bohoslužby,
vystupuje pěvecký sbor Happy Day

 25.12. v 9.00
Slavnostní bohoslužby, vystupuje
mládež a Nedělní besídka
 26.12. v 9.00
Štěpánské bohoslužby,
vystupuje dechový soubor
 31.12. v 16.30
Zpověď a Večeře Páně
 31.12. v 17.00
Bohoslužby

 1. 1. – 9.00
Novoroční bohoslužby.

Obec Albrechtice
a FK Baník Albrechtice

Vás srdečně zvou na

XVIII. obecní ples
který se uskuteční dne 28. 1. 2017
od 19.00 hod. v sále Dělnického
domu v Albrechticích.
Program a občerstvení zajištěno.
K tanci a poslechu hraje skupina
RAFFAEL MUSIC BAND.
Cena vstupenky s místenkou
400 -,Kč
Předprodej vstupenek na ples bude
zahájen dne 19. 12. 2016 na
obecním úřadě, oddělení kultury.
Přejeme příjemnou zábavu.

Lampionový průvod

Letos již potřetí jsme pro Vás uspořádali
Lampionový průvod v obci Albrechtice
nejen k uctění několika významných
okamžiků z naší nedávné historie (byť
z důvodů, které jsme nemohli ovlivnit,
se průvod nemohl uskutečnit ve významném dni 17.11.2016, ale abychom
dodrželi tradici, snažili jsme se jej uspořádat den předem), ale třeba i jen proto, abychom se všichni krátce setkali
s našimi kamarády, sousedy, známými
apod..
Rádi bychom Vám všem poděkovali za to, že jste si ve svém volném čase
našli pár chvil a spolu s námi jste se
průvodu zúčastnili, byť počasí bylo sku-

tečně listopadově sychravé. Doufáme,
že samotný průvod a následné loutkové
představení se Vám líbily. Pevně věříme,
že se s Vámi všemi potkáme nejen příští
rok a ne jen na průvodu.
Závěrem chceme poděkovat Základní škole Albrechtice za to, že nám bylo
umožněno uspořádání zakončení průvodu v malé tělocvičně ve škole, jakož i
hercům loutkového divadla Kufór za divadelní představení, které bylo určeno
především menším dětem.
Děkujeme a u dalších akcí se s Vámi
za AB.z.s.,
těšíme na viděnou.
GALINA STRUHÁROVÁ
a JAN SIOSTRZONEK

Od listopadu letošního roku rozšířila
naše knihovna své služby o půjčování
e-knih.
Chcete si půjčit svého oblíbeného spisovatele a jeho knihy jsou zrovna všechny půjčené, hledáte knihu, kterou naše
knihovna nemá? Zkuste se podívat do
on-line katalogu (katalog.rkka.cz), třeba
je možné půjčit si e-knihu.
Stačí být registrovaným čtenářem
knihovny, stáhnout si do tabletu nebo
chytrého telefonu aplikaci ereading a
zaregistrovat se na ereading.cz.
Podrobný manuál naleznete na stránkách www.obecalbrechtice.cz v sekci
Organizace a sdružení/Obecní knihovna nebo přímo v knihovně. Tato služba
je pro čtenáře zcela zdarma.
Také interiér knihovny se trošku změnil. Přikoupili jsme nové regály, máme
tedy více místa a knihy jsou teď mnohem přehledněji uspořádány. Čtenář si
tak pohodlně vybere knihu dle svého
zájmu.

K předvánoční pohodě vám
nabízíme řadu zajímavých novinek:

 Detektivky: Ruka – Wallanderův svět/

H.Mankel, Dítě v mlze/M.Goffa, Osamělý střelec/J.Grisham, Mrazivé hry/
M.Harasimová, Černá řeka/ T.Harper.
 Historické: Krvavá Marie/C.Erickson, Lásky královské/Z.Francková,
Válečníci bouře/B.Cornwell.
 Pro ženy: Vrabčák/T.Kubátová,
Šťastné až na věky/K.Cassová, Melouch/M.Vievegh, Sex, víno a cigarety/P. Zříhalová.
 Pro milovníky V. Vondrušky: Strana
štěstí aneb První parlamentní defenestrace, Breviář pozitivní anarchie.
 Ani na děti jsme nezapomněli a máme pro ně celou škálu nových knih.
Přijďte do naší pěkné knihovny a vyberte si tu správnou knihu pro chvíle klidu
a pohody.
LUDMILA HAJDUOVÁ
knihovnice
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Běh pro paní ředitelku
V posledním týdnu školního roku 2015/2016 byla pod záštitou
SK Fuga zorganizována sportovní akce s názvem Běh pro paní
ředitelku. Výtěžek z této akce byl v plné výši věnován bývalé ředitelce ZŠ Pavle Martinkové, která v důsledku dopravní nehody
ochrnula. Běh měl vytvořit příležitost pomoci, a to nejen ﬁnančně, ale také prokázaným gestem, kterým se měl stát počet uběhnutých koleček kolem školního hřiště. Platilo, že za každé kolečko zúčastněný věnoval 20,- Kč. Startovné bylo dobrovolné.
Hned v dopoledních hodinách otevřeli běh žáci ZŠ a MŠ,
zaměstnanci školy a učitelský sbor. Na start dorazil i plný autobus spřátelené stonavské školy. Na slavnostním zahájení se
dokonce přes veškeré komplikace objevila i sama bývalá paní
ředitelka. Postupně se na hřišti vystřídali snad všichni bývalí
žáci p. Martinkové, její známí a kamarádi, kolegové a sousedé,
mnohdy si přišly zaběhat i celé rodiny. Celková účast čítala na
stovky běžců!
Spolu s uběhnutými kilometry, rostla i vybraná částka v kasičce. Na konci dne se vyšplhala na neuvěřitelných 75 000 Kč!
Tyto peníze přispěly k výstavbě speciální zvedací plošiny, která
umožňuje p. Martinkové bezbariérový přístup do domu.
Závěrem bych chtěla právě Vám, občanům Albrechtic, kteří
jste se běhu zúčastnili, jménem našeho sportovního klubu i jménem Pavly Martinkové poděkovat za Vaši účast a pomoc. Věřím,
že právě Vaše účast a zájem je tím nejhodnotnějším, co jste mohli darovat.
KAROLÍNA PÍCHOVÁ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji K. Píchové (Feberové) a jejímu manželovi za organizaci „Běhu pro paní ředitelku“, který se uskutečnil
dne 29. 6. 2016. Myslela jsem
si, že dorazí tak 300 lidí, ale
dorazilo vás přes jeden tisíc.
Mile jste mě překvapili.
Děkuji všem, kdo jste přišli a psychicky jste mě podpořili.
Děkuji za částku, která se
vybrala. (Částka byla použita k zakoupení schodišťového výtahu.)
PAVLA MARTINKOVÁ

R

odina Martinkova z Albrechtic žádá o pomoc při vyšetřování dopravní nehody, při které automobil srazil
a těžce zranil chodkyni paní Mgr. Pavlu Martinkovou. Proto touto cestou hledáme svědky, kteří by pomohli objasnit
tento případ. K dopravní nehodě došlo na přehledném úseku ul. Hlavní, nedaleko autobusové zastávky, dne 17. 12.
2013 před 17.00 hod. Případní svědci, ozvěte se prosím na
tel. číslo: 607 848 617 nebo přímo polici na linku 158.

Od

downych czasów ludzie otoczali
źródełka, studziynki wielkóm
czcióm i opiekóm. Były óne czymsi tajymniczym, ludzie wierzili, że woda w
nich je lykym na rozmańte choroby. Żyły w nich tajymnicze Rusałki, wodnice i
wasermóni, o kierych sóm piekne bojki do dziecek, aji sóm ty nejpiekniejsze
wiersze poetów.
Spómnijcie se na swoji tajymnicze źródełka, kaj żeście chodzili kiesi po wode,
aji na źródełka w gorach – w Łómnej, na
Hyrczawie, Goduli, a też na ty zapómniane ciurczki, kiere dowały ulge usiotanym
nogóm na górskich turach.W nich była
dycki czyściutko, zimno woda, kiero nejwarciejszy zagnała suszyni, a szlóndrani
było za darmo. W zimie i przi tych nejwiynkszych mrozach źródełka nie zamarzały. Były też na odległych górskich
miejscach, schowane pod skaliskami,
słóżyły do ochłody wandrownikóm, piły
z nich owieczki, a wołoscy pastyrze brali
z nich wode do szałasów.
Źródełka i studziynki, kiere były bliży
ludzkich siedzib, oddowały wode na prani, warzyni, pici dlo ludzi i bydła, na myci. Dycki były zadbane, otoczóne jakómsi
aureolóm wdziynczności ludzi.
Jak przibywało ludzi i potrzebowali
wiyncyj wody, brali wode z głymbokich
studni, potoków i rzyczek. Na kóniec i to
było mało. Postawili wielki zapory, kiere
zaloły górski doliny aji całe dziedziny.
Uzdatnióno woda je aji z daleka doklu-
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Woda je życi
dzóno praktycznie do każdej chałupy,
kwartyru na Ślónsku. Je to wygoda mieć
„ciurczek” w kómpielce, kuchyni, aji na
polu na myci auta, podlywani zogrody
– ale za wygode trzeba słóno płacić.
I tak na ty studziynki i źródełka przed
50 rokami se pomału zapóminało, a óne
pomalutku zarostały, skrzidlica se rosypała, deski zgniły... Zdało se, że jyny żaby i
zwierzyna leśno se z nich nikiedy napije.
Ale, choć mómy fajnóm chlorowanóm
wode z Beskid, tak tej źródlanej se nie
wyrowno. Ludzie se zaś spómnieli, że
kansi, kiedysi, blisko chałupy starzików
była studziynka, w lesie było źródełko z
tóm nejlepszóm wodziczkóm.
Aji u nas w Olbrachcicach je pore takich źródełek, kiere od dowiyn downa
słóżyły ludzióm, na kiere przed pół wiekym zapómnieli.
Jedna tako studziynka je na Pasiekach.
Starzicy pamiyntajóm z opowiadanio
swojich starzików, że przed sto rokami

brali z ni wode, a ta nigdy nie wyschła.
Spóminali, że we śmiergust polywali
dziołchy tóm żywóm wodóm, a jak im za
polywani naloły troche wiyncyj gorzołki, tóż na drugi dziyń se zaś spómnieli
na źródełko i chłódzili w nim bolawe
głowy... Latoś se Pasieczanie spómnieli,
że tu majóm taki skarb, fajnóm wode.
Dali se do kupy Kaliszowie, Onderkowie
i Pytlikowie, wyrychtowali studziynke w downym stylu, ze skrzidlicowym
dachym. Genio Krupa ozdobił jóm na
szczytowych deskach wygrawirowanymi
pieknymi napisami „Woda to życie” i „Pasiecko studnia”. O nióm se staro rodzina
Kończynowa.
Wszyscy sóm radzi, że cosi pieknego
przibyło do historii Olbrachcic. W piyrszym dniu jesiynie żech se tam był podziwać, popił żech tej fajnej zimnej wodziczki i aż mie cinało w zymby. Potym
dóma żech wyjod pół szpajski, co mi tak
wytrowiło.
Tóż piyrsze muszym podziynkować
tym wszystkim, kierzi prziwrócili studziynke do żywota, a was pozwać.
Przyńdźcie se na Pasieki, uwidzicie, co
tu wszystko ludzie dokozali postawić, a
pod dómym Kończynów nie zapómnijcie
se podziwać na studziynke. Nie biercie
ze sebóm piwo ani kofole, wejźcie se próznóm (pet) ﬂaszke, popijcie tej cudownej
wody, odpocznijcie, nabiercie se za darmo aji do dómu, a uwidzicie, jak Wóm
Starzik Władek
bydzie szmakować!
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letošním roce jsme se už poněkolikáté zúčastnili Logické olympiády
pořádané seskupením MENSA. Do nominačního kola se zapojili žáci 2. stupně
z šestých až devátých ročníků. A dopadli velmi hezky, většina se probojovala
do první čtvrtiny nejlepších žáků, to
znamená, že patří mezi 75 % nejlepších
řešitelů.

I

Zde je umístění našich nejlepších žáků v 1. čtvrtině v kraji:
1. Ruhswurmová Sára 8. A
2. Šipulová Klára 8. A
3. Kotula Filip 9. A
Szymutko Roman 9. A
Poláková Terezie 7. A
Štajnerová Barbora 9. A
Gála Lukáš 9. A
Branikovičová Klaudie 8. A
Recmanová Irena 6. A
Romanowská Lea 7. A
Grabowski David 7. A
IRENA RUHSWURMOVÁ

na vlaštovky letos došlo – na hřišti základní školy v Albrechticích se sešlo
38 žáků z 2. stupně. Proč? Konal se zde již
10. ROČNÍK ALBRECHTICKÉHO MISTROVSTVÍ V HÁZENÍ PAPÍROVÝCH
VLAŠTOVEK, kterého se zúčastnilo 39
dětí.
Letos doletěla nejdále vlaštovka Vojtovi Gabrhelovi ze 7.A, která překonala
vzdálenost 24 m. Držitelem rekordu mistrovství je bratr Jakub Gabrhel, který
v loňském roce hodil neuvěřitelných
36,85 m. Mezi dívkami zvítězila Lucka
Galuszková z 8.A, s hodem 9,9 m. Ve
druhé disciplíně, kterou byl hod na cíl,
přistála vlaštovka přesně na cílové čáře
Denise Bystroňové z 9.A a stala se tak
vítězkou.
Všem gratulujeme a těšíme se na další
ročník.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

D

ne 24. 10. 2016 všichni žáci 2. stupně naší školy navštívili Planetárium Ostrava. V pořadech Ze Země do
vesmíru a Napříč sluneční soustavou
jsme prošli dlouhou cestu zkoumání
vesmíru, na které jsme viděli planety,
hvězdy, Slunce, Měsíc, galaxie, mlhoviny a další dílky obrovské kosmické
mozaiky, která je naším domovem. Součástí projekce byla i živě komentovaná
prohlídka hvězdné oblohy.
Navštívili jsme také Experimentárium, jehož součástí jsou interaktivní exponáty určené k hravému poznávání
přírodních zákonů a dějů. Například
jsme si vyzkoušeli, jaké to je vyskočit
si na Měsíci, viděli jsme sami sebe v
infračerveném světle, prošli se v zrcadlovém bludišti a řídili jsme vozítko na
Marsu.
MIRIAM CHARVÁTOVÁ

I

ALBRECHT CKÉ
L STY

naše školy

7

školy  Zprávy z naší Základní školy  Zprávy z naší

D

ebrujáři Moravskoslezského kraje
se setkali o víkendu 15. 10. – 16. 10.
2016 na Sepetné na Ostravici. Albrechtice jelo reprezentovat osm debrujárů:
Sára Ruhswurmová, Klára Waclawková, Simona Krupinská, Agáta Charvátová, Jiří Mokroš, Martin Kožusznik, David Grabowski a Michael Baron, kteří si
připravili pro ostatní zajímavé pokusy
a aktivity, které všechny hodně zaujaly. Již tradiční setkání bylo plné experimentů, ale také zábavy a užili jsme
si wellness služby v hotelu s bazénem
a vodními atrakcemi.
Vedoucí klubu
MIRIAM CHARVÁTOVÁ
úterý 25. října proběhla na fotbalovém hřišti pro žáky ZŠ Albrechtice
přehlídka dravých ptáků a sov. Tuto
přednášku zprostředkovala společnost
Zayferus. Jedná se o obecně prospěšnou
společnost na ochranu dravých ptáků.
Pořadatelé této akce si připravili zajímavé povídání o jednotlivých druzích ptáků, doplněné o ukázky z výcviku, kde

si některé věci mohli žáci sami vyzkoušet. Někteří měli možnost si některé z
nich pohladit, přilákat na ruku nebo si
s nimi i zazávodit. Veškeré ﬁnance ze
vstupného budou použity na ochranu
dravců.
BARBORA KAJFOŠOVÁ

Ve svých třídách si v podání pedagoga a hudebního teoretika Mgr. Petra Drkuly, Ph.D. prožili návrat do minulosti
formou vyprávění, zpěvu a hry na staré
nástroje. Vyzkoušeli si zpěv prastarých
moravských písní, které je vtáhly do
děje, dozvěděli se, proč se jejich předkové báli smyšlených strašidel i opravdových nepřátel a kdo je před nimi
ochraňoval. Zahráli si na staré nástroje: dvojačku, kobzu, koncovku, grumli
či pastýřskou píšťalu.
Přínosem této akce byl individuální
přístup k dětem, možnost nahlédnout
na hudbu v historii a vlastní praktická
zkouška hry na staré nástroje. Další
součástí programu pak byl pracovní list,
který upevnil nabyté poznatky, procvičil
paměť, postřeh a rozvinul tvůrčí potenciál našich žáků.
Tento program vnesl do naší uspěchané doby trochu klidu, zamyšlení

V

S

tařenka Morava vypráví aneb příběhy psané písněmi. Tak zní název
hudebně národopisného programu, kterého se žáci 2. a 3. tříd naší školy zúčastnili v pátek 18.11.2016.

nad životem v dávných dobách, přiblížil starosti i radosti našich předků a především prohloubil vztah dětí
k hudbě.
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ

Vážení občané, rodiče, přátelé a příznivci Rodiny a školy
Rádi bychom Vás seznámili s akcemi,
které RaŠ uskutečnila během prvního
čtvrtletí tohoto školního roku.
První z nich byla Drakiáda uspořádaná dne 22. 9. 2016 ve spolupráci s Mateřskou školou. Cílovou skupinou byly
všechny albrechtické děti a jejich rodiny. Přehlídku ručně vyrobených i zakoupených draků a dráčků doprovázely
soutěže - v nejdelším a nejvyšším letu
nebo o nekrásnějšího ručně vyrobeného draka. Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami. Malou upomínku na
letošní Drakiádu si však odneslo každé
dítě. Příliš nefoukalo a nebylo možné si
zcela užít pohledu na všechny draky ve
vzduchu, ale počasí nám jinak přálo a

doufáme, že příští rok Vás a hlavně Vaše
děti opět přivítáme na dalším ročníku.
Organizačně náročnější akcí byla
Svatomartinská zábava, která se konala dne 12. 11. 2016 v Dělnickém domě v Albrechticích a to již potřetí. Pro
všechny příchozí bylo v ceně vstupného
připraveno drobné občerstvení a přivítací přípitek Svatomartinským vínem.
Účastníci zábavy si mohli pochutnat na
svatomartinské husičce se zelím, kterou
pro ně připravil pan Križňanský, za což
mu velmi děkujeme. K tanci hrál DJ Šenkeřík, jemuž rovněž děkujeme za výdrž a
ochotu. Náš dík patří také všem členům
Rodiny a školy a přátelům za pomoc při
organizaci zábavy a následném úklidu.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili naší zábavy. Věříme, že
jste se dobře bavili a příští rok přijdete
znovu. Svou účastí podpoříte děti a jejich školní a mimoškolní aktivity. Pevně
doufáme, že se nám podařilo v naší obci
založit milou tradici, při které se nejen
dobře pobavíte, ale současně podpoříte
děti ze ZŠ Albrechtice.
Závěrem nám dovolte pozvat Vás, milí rodiče, přátelé, občané na Školní ples,
který se uskuteční 18. 2. 2017 v Dělnickém domě v Albrechticích. Podrobnosti
sdělíme v dostatečném předstihu, informace najdete i na fcb proﬁlu Rodiny a
školy. Těšíme se na Vaši velkou účast.
Kolektiv RaŠ
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době od 3. 10. do 12. 10. se 83 zájemců z řad našich žáků 2. až 5. třídy zúčastnilo školy v přírodě na chatě
Pekárny na Rališce. Všichni jsme se těšili, jak si deset dnů užijeme v krásné
přírodě bez rodičů, bez klasické výuky
a hlavně mezi kamarády. Vše nám vyšlo
podle přání, jen počasí se nám zrovna
nevydařilo. Náladu nám však déšť nezkazil. Připravené akce se konaly i za
deště, byli jsme vybaveni pláštěnkami,
gumáky a teplým oblečením. Pouze
jednou se sportovní olympiáda přesunula do prostor ubytovacího zařízení, ale i
tak jsme si poměřili síly v netradičních
disciplínách. Akcí, zábavy a soutěží
jsme si užili dost k všeobecné spokojenosti, denně jsme měli o zábavu postaráno, ať se jednalo o výtvarné, pěvecké,
talentové či vědomostní soutěže, Besedu s myslivci nebo Cestu za pokladem,
Noční stezku odvahy, výtvarnou tvorbu
z přírodních materiálů v lese či turistiku. Neméně oblíbené byly diskotéky
se společným nácvikem tance a nakonec jsme navštívili svíčkárnu Unipak a
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.
Deset dnů uteklo jako voda a jeli jsme
zase domů do Albrechtic. Tak snad zase
někdy příště…
JIŘINA KOWALCZYKOVÁ

Z

ase jsme lovili bobříky! A ne jen tak
ledajaké – byli to BOBŘÍCI INFORMATIKY. Letos jsme soutěžili už po několikáté a dařilo se nám skvěle! Ulovili
jsme jich šest!
BOBŘÍK INFORMATIKY je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem
školství. Zúčastňují se jí bystří studenti
se zájmem o svět technologií. Letos proběhl 9. ročník této mezinárodní soutěže
a naši žáci vyplňovali online test, v němž
odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení
problémů a digitální gramotnosti.

Ve třech kategoriích se zúčastnilo
celkem 30 našich dětí, je vidět, že máme opravdu šikovné žáky, kterým není
lhostejný bleskový rozvoj informačních
technologií a že drží krok s dobou.

Velká gratulace a poděkování patří
všem, kteří se soutěže zúčastnili a doufejme, že v příštím – už jubilejním 10. ročníku soutěže ulovíme zase více bobříků než
letos.
IRENA RUHSWURMOVÁ

P

A jde jim to opravdu skvěle, šest našich žáků si s testem poradilo více než
dobře a stali se úspěšnými řešiteli národního kola. Zde jsou jejich jména:
Kategorie Benjamín (6. – 7. ročník)

 Terezie Poláková ze 7. A.






Kategorii Kadet (8. – 9. ročník):
Klaudie Branikovičová z 8. A
Barbora Štajnerová z 9. A
Sára Ruhswurmová z 8. A
Lucie Galuszková z 8. A
Lukáš Gála z 9. A

ondělní odpoledne 14. 11. bylo v duchu zábavy, ale i ponaučení. Ve školní
družině jsme přivítali zástupce mysliveckého sdružení „Sosny“ Albrechtice J. Pospíšila a J. Krauzoviče Děti se velice těšily
na tuto oblíbenou besedu. Myslivci dětem
zábavnou formou přiblížili život zvířátek
v lese, jak se musí myslivci o zvířátka
starat a jak i děti přispívají svým sběrem
žaludů a kaštanů. Děti byly aktivní a zvídavé, dobře již poznávaly na obrázcích
všechna zvířata z lesa. Děkujeme myslivcům za velmi hezkou a poučnou besedu.
Děti ze ŠD, vych. Kristiny Szwedová

D

ne 31. 10. si děti ve školní družině
užily zábavné halloweenské odpoledne plné masek, tance, soutěží, her i
menšího občerstvení od maminek, za
které moc děkujeme.
Děti ze ŠD, vych. Kristiny Szwedová
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Myslivci v naší mateřské škole
Jako každým rokem se děti s rodiči zapojili do soutěže ve
sběru kaštanů a žaludů. Do MŠ přišli děti navštívit myslivci se svými psími kamarády, aby jim za zvířátka poděkovali a podělili se s nimi o zážitky z lesa. Přinesli dětem
mnoho obrázků zvířat, která mohou potkat na procházce
lesem, vyprávěli jim také o jejich životě. Děti se dozvěděly, kam myslivci v zimě vozí nasbírané kaštany a žaludy.
Mohly si také prohlédnout parůžky srnce a jelena, odpovídaly na otázky myslivců a rovněž se ptaly na to, co by se
o zvířatech chtěly samy dozvědět. Nejvíce děti zaujal lovecký pejsek, který jim předvedl, co všechno umí. Hravě
přinesl schovaný předmět a poslechl na každý povel. Děti
si mohly pejska pohladit a vyfotit se s ním.
Spoluprací s myslivci podporujeme u dětí kladný vztah
k přírodě, její ochraně a lásce. Na závěr p. uč. Fusiková
poděkovala myslivcům za jejich ochotu a dětem za sběr
kaštanů a žaludů.
Učitelky 1. třídy

A budiž světlo…
Když nám v dnešní době někdy vypnou
elektriku, může nám to připadat jako
malá katastrofa. Nic nefunguje, všude
tma, nemůžeme si pustit rádio, televizi,
počítač a s hrůzou čekáme, kdy začne
téct lednička. Nemít plynový sporák, tak
si ani to kafe neuvaříme… Jak to ale bylo v dobách, kdy elektriﬁkace byla ještě
v plenkách?
České země patřily k průkopníkům
elektriﬁkace a byly v této oblasti na světové špičce. Stačí připomenout jen jedno
jméno – František Křižík. Vždyť první
městská česká elektrárna byla spuštěna
v Praze na Žižkově 1. prosince 1889, tedy jen 7 let poté, co Thomas Alva Edison
zprovoznil v New Yorku první veřejnou
elektrárnu na světě. Ještě dříve, v 70tých letech 19. století, vznikaly první
elektrické soustavy složené z dynama,
vodičů, obloukových lamp nebo žárovek. Jako první byla osvětlena tkalcovna v Moravské Třebové nebo cukrovar
v Židlochovicích. Veřejné prostranství
bylo poprvé ozářeno elektrickým světlem v Jindřichově Hradci.
V roce 1918 mělo přístup k elektřině
pouze 34% obyvatelstva, na Slovensku
pouhá 2%. Osvětleno bylo pouze 11% ze
všech měst a obcí. V roce 1919 vyšel proto zákon o všeobecné elektrizaci a v roce
1920 byla výnosem ministra veřejných
prací zavedena třífázová soustava 50Hz
a napětí pro místní sítě 3*380/220V.
První velká elektrárna byla postavena
v roce 1926 v Ervěnicích a měla výkon
70MW. Na konci 20-tých let již mělo
přístup k elektřině téměř 70% obyvatel.

Druhá světová válka však vše zpomalila
a tak až v roce 1955 bylo elektriﬁkováno
celé území českých zemí – jako poslední
obec Hrčava. Poslední elektriﬁkovanou
obcí tehdejšího Československa byla 6.
září 1960 obec Zlatá Baňa na Slovensku.
Dostavbou elektrického vedení do Zlaté
Bani se podle některých pramenů Československo stalo teprve pátou zemí s dokončenou elektriﬁkací celého území.
U nás v Albrechticích se začalo o elektriﬁkaci obce jednat teprve počátkem
30- tých let, což potvrzuje zápis z jednání
obecní rady ze dne. 30. listopadu 1931.
Na jednání se dostavili zástupci Moravskoslezských elektráren a přednesli podmínky pro elektriﬁkaci obce. Stavební
fond ve výši 110.726 Kč byl rozdělen na
odběratele podle počtu zásuvek. Bylo
přihlášeno 550 zásuvek a 11 motorů, což
činilo dalších 50 zásuvek. Na jednu zásuvku připadalo 120 korun, které hradil
odběratel. V případě získání státní podpory se měla snížit cena za jednu zásuvku na 73 Kč. Za veřejné osvětlení, původně osm lamp se 40W žárovkami, platila
obec paušál 96 Kč ročně za jednu (1 W =
2,40 Kč). Počet lamp byl později zvýšen
na deset. Umístění lamp veřejného osvětlení v obci bylo deﬁnitivně schváleno komisí dne 30. března 1932 takto:
1. Před zatáčkou u hranice
se Stonavou
2. U křižovatky k nádraží
3. U silnice mezi Dělnickým
domem a hospodou u Guńky
4. Na křižovatce ve středu obce
u hasičské zbrojnice

5. Na zatáčce u občana Michejdy
6. U železného mostu na Zámostí
7. Na křižovatce pod Červenkami
na Zámostí
8. U mostu u starého kostela
9. Na křižovatce obecních cest
na Vysypech
10. Na křižovatce obecních cest
u statku Bělehrad
S rozšiřováním sítě veřejného osvětlení
se pokračovalo až po válce.
Elektriﬁkace obce byla započata v roce 1932. První světla se rozsvítila v pátek
29. dubna 1932 v 16.30 hodin. Zpočátku
si nechávali zavést elektrický proud jen
zámožnější občané, protože náklady spojené s instalací byly na tehdejší dobu pro
mnohé nedostupné. Proto se mnohde
svítilo petrolejkami i nadále. Postupně
se však elektrická síť rozšiřovala, takže
v roce 1969 zůstala bez zapojení jen tři
čísla popisná.
Dnes je samozřejmostí stisknout vypínač a rozsvítit si, kde potřebujeme. Neumíme si představit chod domácnosti
s petrolejkou nebo svíčkou, nemluvě o
spoustě elektrických spotřebičů, bez kterých se pomalu neobejdeme a o nichž se
našim prababičkám ani nesnilo… Takže
– elektrické světlo budiž pochváleno.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří mi každý rok ochotně poskytují materiály pro obecní kroniku a zároveň jim i všem našim občanům popřát
vše nejlepší do nastávajícího roku 2017.
ZUZANA MACUROVÁ,
kronikářka obce
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Przedszkolaki w ferworze pracy
Ostatnie miesiące minęły nam pod znakiem ciekawych, różnorodnych i bogatych w niespodzianki zajęć dydaktycznych. Mieliśmy okazję poznać bliżej
warzywa i owoce, udać się z wycieczką

na pocztę a nawet polecieć w kosmos!
Dzięki skonstruowanej przez nas rakiecie
dolecieliśmy w jego odległe zakątki, odwiedziliśmy inne planety, porozmawialiśmy z istotami z innych światów, no i poznaliśmy bliżej nasz Układ Słoneczny.
Ciekawe były również zajęcia, podczas
których dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek z życia słoni. Co jedzą, gdzie
żyją, jakie mają zwyczaje? Odpowiedzi
na te i wiele innych pytań były sprytnie
ukryte w zabawach i grach przygotowanych przez nasze panie.
A tutaj zajmujemy się już tworzeniem
piernikowej chatki inspirowanej bajką
o Jasiu i Małgosi. Prace „budowlano-remontowe trwały co prawda kilka długich dni, ale było warto się wysilić, bo
domek do dziś stoi w sali przedszkolnej
i jest motywem wielu wspólnych zabaw
tematycznych.
Tyle już zrobiliśmy, a przed nami intensywne, lecz bardzo przez nas wyczekiwane przygotowania do świąt. Zaczniemy odwiedzinami podopiecznych

Domu Pomocy Społecznej, następnie
zapraszamy na bogaty występ podczas
kolędowania w Drewnianym Kościółku,
no i mamy cichą nadzieję na wizytę Mikołaja. Rok kalendarzowy zakończymy
w przedszkolu wspólną wigilijką, na którą już dziś bardzo się cieszymy.
Drodzy czytelnicy, życzymy Wam spokojnych, radosnych, rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku
samych sukcesów, uśmiechu i powodzenia!
Dzieci i panie z przedszkola
„Wesoła Biedronka” w Olbrachciach

Ratujmy drzewa!
O tym, że lasy są płucami naszej planety, uczą się nasi uczniowie w ramach
edukacji ekologicznej na różnych lekcjach. Nauczyciele uważają jednak, że
najlepiej zapamiętają, kiedy zapoznają
się z problemem niejako “własnoręcznie“, na przykład przy zbieraniu makulatury. W zeszłym roku szkolnym udało
nam się zebrać tyle makulatury, że po
wspólnym obliczeniu uczniowie stwierdzili, iż udało im się uratować 65 pięknych drzew! To było coś. Wielka satysfakcja. Tak więc i w tym roku szkolnym
postanowiliśmy ponownie wziąć udział

w projekcie „Zielone Drzewo“ i znów
zbieramy makulaturę.
W ramach projektu „Od litery do
literatury“ w naszej szkole odbył się
konkurs recytatorski im. Jana Kubisza
(autora pieśni Płyniesz Olzo). Uczniowie bardzo sumiennie przygotowali
się do recytacji. Komisja składająca się
z nauczycieli wyróżniła Janka Konesza, Adasia Stebla, Anetkę Santarius i
Agnieszkę Polok, którzy naszą szkołę
reprezentowali na eliminacjach obwodowych w Czeskim Cieszynie. Do eliminacji centralnych postąpiła z wierszem „Zebra“ Hanny Niewiadomskiej
uczennica klasy trzeciej Agnieszka
Polok. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
JOLANTA KOŻUSZNIK

ZAPROSZENIE
Zbliża się czas radości i wesołości
– Święta Bożego Narodzenia.
Z tej oto okazji
bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich rodziców, dziadków,
przyjaciół i znajomych na tradycyjne
Kolędowanie, tym razem w piątek
16. 12. 2016 na godzinę 17.00
do drewnianego kościółka
w Olbrachcicach. Cieszymy się na
spotkanie z Wami.
Dzieci, uczniowie
oraz grono nauczycielskie szkoły
i przedszkola w Olbrachcicach
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Obraz nebo rám?

Milí čtenáři, máte někde doma pověšený prázdný rám, ve kterém není žádný
obraz či fotograﬁe? Asi to pokládáte za
naprosto pitomou otázku. Vždyť kdo by
něco takového dělal? Rámy jsou přece
pouze doplňkovou částí uměleckého díla
– obrazu.
Pokud někdy navštěvujete galerie, hrady, zámky či jiné památky, vždy máte
možnost zhlédnout díla umělců. Portréty
šlechticů, krajinky, zátiší, lovecké výjevy, abstraktní umění – to vše promlouvá
k našemu vědomí a probouzí naši fantazii. Zamýšlíme se nad záměrem umělce,
obdivujeme provedení díla, techniku, detaily či barevnost.
Mnohé obrazy mají i hodnotné a umělecky cenné rámy – krásně vyřezávané
a pozlacené. Ale ty mají jen podtrhnout
sdělení samotného díla. Jsou jakýmsi
technickým doplňkem, za který se obraz
věší na zeď.
Občas také slýcháme o krádežích takových uměleckých děl. Nějaký zloděj přijde, vyřízne obraz z rámu, plátno stočí,
odveze a rám nechá na místě. Pokud by
to udělal opačně, byl by pravděpodobně
považován za blázna. Vždyť co by z toho
měl – ponechat si rám a zahodit obraz?
A přesto je takovýchto lidí poměrně
dost. A to v souvislosti s nadcházejícími
Vánocemi. Jsou to svátky, které mají jednak svůj zásadní obsah a také svůj rám.
Ten je tvořen nejrůznějšími tradicemi,
zvyky a folklórem, který tyto nejkrásnější svátky v roce doprovází – od zdobení
domovů přes úklid a pečení cukroví až
po pestré zvyky samotného štědrého večera.
Faktem je, že se téměř všechno kolem

nás snaží soustředit naši pozornost pouze
na tento rám. Vnutit nám ty nejmódnější
vánoční ozdoby, soutěže o nejvíce vyzdobený dům, ten nejlepší vánoční stromek,
ty nejúžasnější dárky… A my lítáme z obchodu do obchodu, z práce domů k pečení cukroví, z jedné e-shopové stránky
na druhou… a pak naprosto schváceni
využíváme Vánoce k tomu, abychom si
odpočinuli od toho všeho shonu, který
kvůli nim absolvujeme. Proč tedy vlastně
toto vše podstupujeme? Abychom se navzájem obdarovali? To přece máme dělat
po celý rok!
Vánoce nám jsou dány proto, abychom
se soustředili na jejich skutečný obsah.
Abychom se (stejně jako před obrazem
v galerii) zamysleli nad záměrem autora
– Boha. Abychom takovou či onakou cestou přemýšleli nad Jeho záměrem s námi
i s celým světem. Betlém, světla, koledy
a dárky mají jako krásný rám soustředit naši pozornost na největší Boží dar..
Tím darem je Jeho Syn – Ježíš Kristus,
který byl jako malé dítě poslán na tuto
zem, aby nás zachránil od hříchu, který
nás odděluje od Boha. To je jádro celých
vánočních svátků. To je ten obraz, před
kterým stojíme v němém úžasu. A Bůh
má vytříbený smysl pro detail i barevnost
svého díla.
Milí čtenáři, je mým vroucím přáním,
aby letos v našich domácnostech viselo
co nejméně prázdných vánočních rámů.
Abychom se více soustředili na jejich
úžasný obsah a byly pro nás povzbuzením a potěšením. Vždyť právě Vánoce
naplňují radostí a vděčností nejen dětská
srdce, ale každého z nás. Užijme si je naplno!
LIBOR ŠIKULA

Vydařené I. tvoření,
tentokrát drátování
17. 11. pořádal Spolek přátel Albrechtic
v prostorách základní školy I. tvoření.
Pod vedením šikovné Markéty Križanové (Něha Kovu pro ty, kdo by si Markétu
a její výtvory chtěli vyhledat na Facebooku) si účastnice mohly vyrobit dekorace
technikou drátování. Zájem byl velký a
nakonec se účastnilo 26 tvořivých žen,
které si odnesly výrobky nejen s vánoční tématikou.
Právě vzhledem k velkému zájmu je
na leden 2017 plánováno další tvoření
s podobným obsahem, ale postupně i
s využitím dalších technik. Informace o
tvořeních, i dalších chystaných akcích
Spolku přátel Albrechtic najdete na našich webových stránkách http://spolek-pratel-albrechtic.webnode.cz/.
Za SPA JIŘINA PĚGŘÍMKOVÁ

Putování na nejvyšší bod Albrechtic

V loňském roce jsme vypustili lampiony
štěstí z hráze Těrlické přehrady. Letos
jsme chtěli uskutečnit podobnou vycházku, a když jsme hledali vhodný cíl,
zaujal nás nápad vyrazit na „triangulák“.
Triangulační bod v části Pardubic je nejvyšším bodem v Albrechticích. Je to hezké místo, které by v budoucnu zasloužilo samostatnou akci v podobě osazení
lavičkami, případně i přístřeškem. 5. 11.
v podvečer jsme se však spokojili s teplým čajem u stávající betonové skruže
a vypuštěním několika lampiónů štěstí
za ideálních podmínek – jasného počasí
a téměř bezvětří. Zážitek to byl náramný
a díky všem, kteří se zúčastnili.
Za Spolek přátel Albrechtic
HELENA MARKOVÁ
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Stanisław Waszek
Inženýr architekt, rodák z Albrechtic (57 let)
Něco o sobě: Začátky mého výtvarného projevu sahají do středoškolských let,
kdy jsem potkal profesora, který byl sám uznávaným výtvarníkem a který mě začal vést tím správným směrem. V kresbě jsem se měl možnost dále zdokonalovat
během studii v Brně. Během studii jsem také zkoušel některé malířské techniky,
hlavně malbu temperou, ale nejpevněji jsem zakotvil v kresbě tuší, nebo tužkou.
To mi nejvíc vyhovuje… a také téma „architektura“ je mi samozřejmě nejvíc blízké.
Mým největším „uměleckým vzorem“, je Vincent van Gogh, jsem fascinován jeho
tvorbou a také se zajímám o jeho životní pouť.

Cieszyn, Cieszyńska Wenecja.
Piec z otwartym paleniskiem.

PREZENTACE
 knižně vydané ilustrace ke sbírkám básní Wilhelma
Przeczka a Lucyny Przeczek-Waszkové

 první cena v soutěži SLA (Stowarzyszenie Literacko
Artystyczne) „Obraz roku 1989“

 vyznamenání v soutěži ART NOVA 1990
 společná výstava SLA „Plastycy Zaolzia“ 1995
w Bielsku-Białej, Krakowie a Karviné

 společná výstava SAP (Stowarzyszenie artystów

plastyków) w Kędzierzynie-Koźlu
 individuální výstava 1991 v Regionální knihovně
Karviná – náměstí TGM
 individuální výstava 2004 v „Galerii na plotě“
v Městské knihovně Č. Těšín
 účast na plenéru polsko-česko-slovenském
„Mała architektura sakralna“ 2010 a následná společná
prezentace svých prací w Rybniku, Orlové a Čadci
 společná výstava SAP v Orlové 2014 v Kulturním domě
 individuální výstava 2015 v Karviné v Galerii Pod Věží
 společná výstava SAP v Karviné na Zámku Fryštát,
v Cieszynie v Domu Narodowym, v Zawierciu (vše 2015).
Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy mnie pamiętają,
ale i wszystkich, którym coś z mej twórczości się zpodoba.
Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich.
Zdravím všechny odběratele Albrechtických listů!
STANISŁAW WASZEK

Olbrachcice, drewniany kościółek.
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Platí od 11. 12. 2016 do 30. 6. 2017
od 3. 9. 2017 do 9. 12. 2017
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Tříkrálová
sbírka se blíží
Charita Česká republika i v letošním
roce pořádá dobročinnou akci zvanou
Tříkrálová sbírka, kterou ve Vaší farnosti
realizuje Charita Český Těšín. Sbírka se
uskuteční prvních čtrnáct dní v novém
roce a je největší dobrovolnickou akcí
u nás. Její výtěžek je určen na pomoc
handicapovaným a nemocným osobám,
matkám s dětmi v tísni, seniorům a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých
sbírka probíhá. Podle standardních pravidel se 65 % výnosu sbírky vrací zpět
charitám, které ﬁnanční prostředky od
dárců získaly, zbytek připadá na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské, projektů Charity Česká
republika a na humanitární pomoc do
zahraničí.
Vybrané peněžní prostředky jsou
vždy použity na konkrétní, předem daný účel. Tentokrát bychom rádi získané
ﬁnanční prostředky použili na:

 nákup nových automobilů pro přepravu seniorů a osob se sníženou
soběstačností, pro přepravu pečovatelek a ošetřovatelek ke klientům a pro rozvoz obědů

 nákup nových skříní pro klienty
Charitního domu pokojného stáří

 doplnění zařízení Charitního bazárku o další stojany na oděvy

 obnovení zastaralého vybavení

nízkoprahového zařízení pro děti

a mládež „Kometa“ a také nákup
stolních her, sportovního náčiní,
výtvarných potřeb a knih k rozvíjení aktivit pro děti
 podporu preventivních programů
pro 1. stupeň ZŠ realizovaných
Charitním střediskem „Maják“
 realizaci výměny nevyhovujících
dveří v Charitním domě pro matky v tísni
 úpravu vstupu elektronickým
vstupním systémem a dovybavení
interiéru konzultační místnosti nábytkem v Charitní poradně
 nákup 3 kusů notebooků k organizování kurzů pro klienty Charitní
rehabilitace a k umožnění volného
přístupu klientů k internetu (např.
k vyhledávání volných pracovních
míst, aj.)
 nákup nových „termopřepravek“
a gastronádob pro rozvoz stravy
klientům
 podporu „senior taxi“ pro přepravu klientů k lékařům, na úřady a
nákupy
 nákup pomůcek k aktivitám pro
klienty Charitního centra pro seniory.
V lednu 2017 proběhne již osmnáctý
ročník Tříkrálové sbírky. Díky spolupráci škol, dobrovolníků a zaměstnanců
Charity ČR vyjdou opět do ulic tisíce kolednických skupinek. Hlavním smyslem

Třeboňský kapr
Vánoce. Co k nim patří? Přání, aby byly bílé. Jmelí pro štěstí
a lásku. Stromeček s kupou dárků. Rozzářené oči dětí. Ježíšek
ani letos na nás nezapomněl. Půst a po něm zlaté prasátko.
Uvidíme. Půlnoční v Chrámu Páně. Cinkot rolniček. Koledy.
Pohádková pohoda z obrazovky. Rodina doma pospolu. U
štědrovečerního stolu. A co na něm. Hojnost a pestrost. S láskou připravených dobrot. Vůně cukroví. A kapra.
Ale jakého? Šupináče nebo lysce. V kůži či bez ní. Kapra na
sto způsobů. Vánoční na šalvěji. Podle Petra Voka. Na černo.
Namodro. V pivním těstíčku. Stačí. U nás
máme vybráno. Tradičně smaženého. A s bramborovým
salátem.
Komu se to zdá na výběr málo, hledej více na
internetu: www.trebonskykapr.
cz. Lze tam shlédnout rady pana Petra Stupky. Mistra cechu kuchařského. Jak to s kaprem umí profík.

Tříkrálové sbírky je především předat
přání pokoje v začínajícím roce a umožnit lidem, aby se mohli podílet na rozvoji charitního díla a pomoci potřebným
v místech, kde žijí.
Skupinka Tří králů nosí lidem radostnou zvěst o narození Krista, obdarovává
je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Do úředně zapečetěné kasičky, opatřené charitním červenobílým
logem, vybírají koledníci dobrovolný
ﬁnanční příspěvek. Vedoucím takové
skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka a občanským
průkazem.
Ačkoliv se může zdát, že Tříkrálová
sbírka je ještě daleko, přípravy jsou již
v plném proudu. V případě zájmu zúčastnit se koledování se obracejte na
emailovou adresu pr@ceskytesin.charita.cz nebo na tel. 605 205 638.
Všem dárcům, koledníkům a těm, kdo
se podílí na realizaci Tříkrálové sbírky
a společně tak vytvářejí krásnou tradici
děkujeme za pomoc a podporu, bez níž
bychom nemohli naplňovat své poslání, kterým je pomoc bližním v jakékoli
nouzi.
„Ještě před konáním sbírky společně
oslavíme vánoční svátky spojené s narozením Ježíše Krista a já Vám přeji, aby
to byl pro všechny čas zázraků, setkání,
nadějí i splněných přání…,“ uzavírá ředitelka Charity Český Těšín Andrea Beličinová.
(r)

SMAŽENÝ KAPR (ČESNEK, PAPRIČKY)
Suroviny: Jeden kapr, hladká mouka na obalení, 2 vejce, 0,5
dcl 10-stupňového piva, strouhanka, 2 lžičky pálivé papriky,
olivový olej na smažení, sůl.
Postup: Kapr se naporcuje, osolí a potře třeným česnekem.
Nechá se cca 2 hodiny odležet. Poté se postupně obalí v
hladké mouce, rozšlehaných vejcích smíchaných s pivem a
nakonec ve strouhance smíchané s pálivou paprikou. Obalené porce smažíme v kvalitním olivovém oleji. Podáváme s
bramborovým salátem.
Názorně ukazuje na videosnímcích postup, co s rybou dělat,
než se bude vařit, péci nebo smažit. Je tam i pár interesantních receptů. Rybí krém s hráškem. Rybí polévka dle
vánoční tradice. Kapr ve zlatých šupinách. Několik variací na smaženého kapra. Mě překvapil recept na kapří
biftek. Vybral jsem však trochu netradiční úpravu, kapra tradičně smaženého.
Krásné Vánoce a Dobrou chuť třeba s kaprem
z Třeboně na vánočním stole přeje Jaromír
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Letošní sezóna vodních slalomářů uzavřena
V půli září zakončil 19letý kajakář a rodák z Albrechtic, Alexandr Maikranz,
letošní sezónu svým prvním startem
na závodu Světového poháru vodních
slalomářů ve slovinském Tacenu, kde v
konkurenci 65 nejlepších seniorských
závodníků světa obsadil 43. místo. A jak
vše předtím probíhalo?
Hlavní část přípravy na letošní sezónu strávil především na dvou místech,
na Olši v Karviné a na Vltavě v Praze.
Dva měsíce před nominačními závody
na mistrovství světa a následující mistrovství Evropy se odebral zakončit přípravu do Spojených arabských emirátů,
kde byla rozsáhlá plocha pouště narušena nově vzniklým areálem pro vodní
slalom, aby zde mohli trénovat kanoisté z celého světa v zimním období i bez
přítomnosti mrazu a zamrzlé řeky. Na
začátku dubna se konaly nominační závody, na nichž se ukázalo, že mimosezónní příprava byla správně nastavená
a Alexandr si svými výkony zajistil jedno ze tří nominačních míst v reprezentačním družstvu, a tím právo startu na
Mistrovství světa a Mistrovství Evropy
do 23let.

Alexandr Maikranz
Šance na získání dobrého umístění na
mistrovství světa v Krakově se rozplynula, když Alexandr udělal chybu na dolní
části trati v semiﬁnálovém kole. O měsíc později si alespoň částečně spravil
chuť závodit, a to 3. místem na Mistrovství České republiky, které se konalo na
přetěžké přírodní slalomové trati pod
Lipenskou přehradou. O týden později
se konalo ve slovinském Solkanu Mi-

strovství Evropy do 23 let. Kvaliﬁkací
i semiﬁnálem Alexandr hladce prošel
a ve ﬁnále obsadil osmé místo, kdy od
medailového umístění jej dělilo 75 setin
sekundy. Teď nezbývá než nabrat síly, a
poté začít opět s přípravou, aby Alexandra v příštím roce již žádných 75 setin
od medaile neoddělilo a dosáhl na své
vytoužené/vysněné zlato.
(r)

Léto albrechtického klubu PAK
Naši nejmladší hráči zahájili léto soustředěním juniorů, které
je pořádáno již pět let v Litovli na pozemku manželů Burešových. Soustředění proběhlo ve dnech 3. 7. – 8. 7. 2016 pod
vedením trenéra juniorů Libora Polácha za asistence Pavla
Bureše a Jiřího Koreše. Spolu s našimi čtyřmi juniory se soustředění zúčastnilo dalších šest juniorů z celé republiky.
Letní sezóna sportovních turnajů pétanque byla opět zlatý
střed ve výsledcích pro naše barvy. Zásluhou hráčů: Václava
Valíka, který vyhrál turnaj jednotlivců ve Valšovicích a byl
členem vítězného družstva v Olomouci, Jana Bukovčíka, který byl členem vítězného družstva o pohár prezidenta Katowic,
Jarky Krůlové, členky vítězného družstva ve Staříči, se umístění našich hráčů nevymyká dlouhodobému průměru výsledků
z minulých let.

Uznání zaslouží rovněž umístění našich hráčů na turnaji Mozartovy koule v Olomouci: 1. místo Valík, 7. místo Puhr, Krůlová, Bukovčík , 8. místo Vajčovec, Ševčík, Biel.
Supermele Galanta: Ševčík – člen vítězného družstva, 5. místo na turnaji dvojic Bukovčík, Krchňáková.
Litovelský MIX – 9. místo Krůlová, Puhr.
Závěrem bych chtěl popřát všem členům klubu úspěšnou hru
v závěru letošní sezóny.
Za PAK Albrechtice JAN BUKOVČÍK, člen klubu

PŘEHLED UMÍSTĚNÍ NAŠICH ČLENŮ NA
NĚKTERÝCH VÝZNAČNÝCH TURNAJÍCH
Turnaje zařazené v MČR

jednotlivci: Valík 16. – 32. místo
trojice: Ševčík, Bukovčík, Vajčovec – 9.-16. místo
dvojice: MIX Bukovčík, Žídková – 16.-32. místo

Kvaliﬁkace na ME trojic – MČR

Ševčík, Bukovčík, Vajčovec – 9.-12. místo
Valík, Pírek, Pořízek – 13.-16. místo

Turnaje CC ČR

ČR – Vajčovec: 16. místo – 119 družstev
Rakousko – Vajčovec, Ševčík: 33. místo – 77 družstev
Polsko – Valík: 8. místo, Bukovčík: 33. místo

Vašek Valík jako vítěz Valšovického poháru.
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Další ročník klubu PAK Albrechtice
Opět nastal čas, kdy je možno bilancovat další rok aktivity našeho Pétanque
klubu.
V letošní sezóně naše řady rozšířili
další dva junioři a to Danek Mrowiec
a Matěj Šimara. Oba si na vlastní kůži
ověřili, co obnáší tato hra nejen v turnajích, kterých se zúčastnili, ale i na
MČR juniorů. Tohoto MČR se zúčastnili
v květnu tohoto roku. Za jejich odpovědný přístup jim patří dík.
Jednoznačně nejlepším letošním hráčem našeho klubu je náš nedávný junior
Vašek Valík, který svými výsledky v turnajích nenechává na pochybách soupeře
ostatních klubů, že „Albrechtická škola“
má v republice stále špičkový zvuk.
Nemohu se nezmínit o naší účasti na
ME 55+, kde naše Albrechtice, a přeneseně i republiku, reprezentovali hráči:
Jan Bukovčík, Jarek Ševčík a Kamil Vajčovec. Byť jim nevyšlo umístění přesně
dle jejich představ, důstojně reprezentovali český Pétanque a hlavně Albrechtice. Za jejich reprezentaci v tak náročném turnaji jim patří upřímný dík.

Účastníci letošního soustředění juniorů Litovel 2016.
Přirozeně chci poděkovat všem hráčům za jejich reprezentaci klubu PAK
Albrechtice, kteří celou sezónu svou
účastí a bezesporu skvělou hrou důstojně reprezentovali klub a tím Albrechtice
aktivně zviditelňovali.
Dále bych chtěl tímto poděkovat hlavnímu sponzorovi OÚ Albrechtice za

podporu našeho klubu. Hráčům, za jejich entuziasmus, a popřát všem krásné
prožití vánočních svátků, mnoho štěstí v roce 2017 a dovolím si malé přání
– ať to všem našim hráčů v příští sezóně
skvěle koulí. Šťastný Nový rok!
LIBOR POLÁCH
Předseda PAK Albrechtice

První turnaj Albrechtic v Havířovské školní lize TAG RAGBY – 2. místo
V září 2016 došlo k výrazné obměně hráčů ve školním kroužku ragby v Albrechticích. Z původních členů zůstali pouze
Matyáš Daňhel a Monika Wojkowská,
ale přibylo k nim dalších 9 nových členů ze 3. až 5. třídy a dva prvňáčci. Od
poloviny září do poloviny listopadu se
členové kroužku seznamovali s bezkontaktním ragby a hrou s tagy (postranní
pásky, které se strhávají při bránění protihráče s míčem), kdy na trénink chodilo v průměru 10 dětí.
Již v sobotu 5. 11. 2016 (po několika
společných trénincích s ragbisty RC
Havířov) se turnaje v kontaktním ragby
moravských přípravek do 10 let zúčastnil Patrik Diviš – družstvo obsadilo celkově 4. místo a turnaje mladších žáků do
12 let z Moravy se zúčastnili Dan Nekoranec, Adéla Pavelčáková a Aleš Gábor
– družstvo obsadilo v turnaji celkové
7. místo.
V pondělky a pátky jsme již od konce
října trénovali v tělocvičně a připravovali jsme se na první turnaj v Havířovské
školní lize v TAG RAGBY 2016 – 2017.
Tréninky byly již zaměřeny na herní situace a hru samotnou, tréninků se opět
v průměru zúčastňovalo 10 dětí.
V pondělí 7. 11. 2016 jsme v rámci tréninků odehráli i turnaj tří družstev.V úterý 22. 11. 2016 v tělocvičně SPŠE v Haví-

Úplně vlevo v oranžovém dresu Patrik Diviš v utkání RC Havířov – RC Vyškov (2:1)
řově uskutečnil 1. turnaj již desátý ročník
Havířovské školní ligy v TAG RAGBY. I
přes absenci zkušených hráčů se letošní
nováčci i v ne nejsilnější sestavě předvedli dobře, když na turnaji obsadili konečné
2. místo za vítězným družstvem RC Havířov a před ZŠ Havířov. Turnaj se hrál na
hřišti 25 x 40 metrů se čtyřmi hráči na
hřišti, jednotlivá utkání trvala 5 minut a
hrálo se tříkolově systémem každý s každým. Bilance ZŠ Albrechtice s družstvem
RC Havířov byla 0:2, 1:3, a 2:2, bilance

s družstvem ZŠ Havířov pak byla 2:1, 1:1
a 3:1. Na tomto turnaji reprezentovali ZŠ
Albrechtice Daniel Nekoranec, Lukáš Baron, Adéla Pavelčáková a Petra Grutmanová. Kapitáni všech družstev za umístění v tomto turnaji obdrželi diplomy.
Další připravovaná akce pro členy
kroužku a mládež z RC Havířov bude
Mikulášské odpoledne, které se uskuteční v malé tělocvičně Sportovní haly
(vedle ragbyového hřiště) v Havířově
v sobotu 3.12.2016 od 14,00 hod.
(r)
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem

Vážení sportovní přátelé! Není to tak
dávno, co jsme zahajovali nový fotbalový ročník 2016/2017 a už jsou minulostí
pravidelná fotbalová klání, jež nás o víkendech provázela. Proto opět nastal čas
poohlédnout se za fotbalovým poločasem, tj. za podzimní částí sezóny. V tomto
ohlédnutí za fotbalovým podzimem 2016
najdete informace o odehraném podzimu
k jednotlivému družstvu našich týmů.
Družstvo mužů pod vedením hlavního
trenéra Dušana Kohúta, asistenta trenéra
Aleše Věčorka a vedoucího mužstva Mariána Chmiela vkročilo do nové sezóny
třemi vítězstvími a poté střídavě sbíralo
body i ztrácelo, ale musíme zdůraznit, že
i přes nepříznivé výsledky naše mužstvo
nikdo ze soupeřů vyloženě nepřehrál v
poli, ale neúspěchy jsme si, jak už to bývá
zvykem, zavinili sami neproměňováním
vyložených brankových příležitostí. Po
13 kolech je tak naše družstvo v tabulce
na průběžném 7. místě s 19 body a s celkovým skóre 20:16. Věříme, že si v jarní
části naši obránci poradí se soupeři lépe
a naši střelci vyladí vychýlené mušky tak,
aby to přineslo body, a celé družstvo bude opět předvádět líbivý a útočný fotbal
a bude stoupat tabulkou vzhůru. Tomu
by měla pomoci kvalitní zimní příprava
v domácích podmínkách. Ještě musíme
dodat, že v A týmu nastupují pravidelně
naši odchovanci klubu, kterých není v A
týmu málo a v tomto trendu chceme nadále pokračovat, aby v Albrechticích hráli jen kluci z Albrechtic.
Mužstvo dorostenců v letošní sezóně
nestartuje, a tak pojďme zhodnotit mužstvo starších žáků, které pod vedením

hlavního trenéra Pavla Grabowského,
asistenta trenéra Michala Farnika a vedoucího mužstva Stanislava Kowalského
startuje od nové sezóny v Okresním přeboru OFS Karviná. Naše mužstvo starších
žáků se buduje úplně od začátku, ale i tak
kluci se velmi snaží a tuto úlohu zvládají
naši žáci velmi dobře a v jedenácti členné tabulce jsou na pěkném 6. místě s 13
body a s celkovým skóre 33:42. Věříme,
že do jarních bojů se podaří družstvo
starších žáků stmelit a potrénovat tak,
aby bojovali o nejlepší pozice. Pomoct by
tomu měla jako u všech mládežnických
družstev kvalitní zimní příprava ve výborných podmínkách podpořená zimním
soustředěním v horách.
V podzimní části fotbalové sezóny jsme
měli v kategorii přípravek tři týmy: starší přípravku, mladší přípravku a předpřípravku. Ve všech kategoriích se naše
fotbalová základna rozrostla o spoustu
nových členů, což je pro nás jakýmsi pozitivním vysvědčením.
Ve starší přípravce reprezentují náš
klub kluci ročníku narození 2006 - 2007
pod vedením trenérů Tomáše Kruczka
a Jiřího Lankočího staršího. Tato věková kategorie se účastní okresní soutěže
starších přípravek a vedla si v ní více než
zdatně. Po polovině soutěže se umístila
na výborném 3. místě. Kluci dělají velké pokroky a hlavně i v této kategorii se
počet kluků zvýšil natolik, že příští rok
budeme schopni sestavit tým mladších
žáků, což je pro nás velmi důležité.
V mladší přípravce nastupují chlapci
ročníku narození 2008 - 2009 a trénují
pod vedením trenérů Lukáše Hawlaska a

Radima Smigy. Mladší přípravka startuje
v okresní soutěži. Podzimní část sezóny
byla pro tyhle kluky opravdu náročná,
protože se krom okresní soutěže zúčastnili spousty přípravných utkání a taky
turnajů. Vrcholem podzimní sezóny byl
domácí turnaj EUROFERTIL CUP, kterého se zúčastnily skvělé týmy jako FC
Baník Ostrava, MFK Frýdek-Místek, FK
Fotbal Třinec, MFK Karviná, SFC Opava apod. Naši malí fotbalisté ukázali, že
se neztratí ani v této konkurenci a uhráli skvělé 4. místo z 10 startujících týmů.
„Tuto část sezóny musíme hodnotit velmi
kladně. Kluci odehráli spoustu utkání, odtrénovali spoustu tréninkových jednotek,
což je pro tuto kategorii strašně důležité.
Výkonnostně nám rostou před očima,
a to je pro nás to nejdůležitější. Výsledkem toho bylo taky skvělé umístění na již
zmíněném domácím turnaji. Zde si kluci dokázali, že se dá hrát „s každým“ a,
že záleží hlavně na jejich tréninkové píli
a zápalu pro fotbal,“ zhodnotil podzim
mladší přípravky trenérský tým Lukáš
Hawlasek a Radim Smiga.
V kategorii předpřípravky působí naši nejmladší fotbalisté ročníku narození
2010 – 2011. Tito malí chlapci se učí na
trénincích základní fotbalové dovednosti pod vedením trenérů Adama Valoška
a Marka Chmiela a párkrát už taky zkusili, jaké to je oblékat Albrechtický dres.
V podzimní sezóně se zúčastnili turnaje
v Markvartovicích a Karviné. Zahráli si
také přípravné zápasy např. proti MFK
Havířov, ale měli také možnost vyzkoušet
si, jaké to je hrát proti stejně starým fotbalistům Baníku Ostrava, což pro ně byl
velký zážitek. V zimě budou tito kluci využívat prostory tělocvičny místní ZŠ a již
teď mají za sebou také dva halové turnaje a ještě nás pár turnajů čeká. „U těchto
kluků nejsou podstatné výsledky, ale radost ze hry. Každé malé zlepšení jednotlivých hráčů je povzbuzením, jak pro ně
samotné, tak velkou odměnou a motivací
pro nás trenéry,“ zhodnotil trenérský tým
předpřípravky Adam Valošek a Marek
Chmiel. Trenérům u těchto tří kategorii
patří velké poděkování za obětavou práci
pro naše nejmenší fotbalisty, se kterými
je práce velmi důležitá. Musíme však poděkovat i dalším našim trenérům a realizačním týmům u všech týmů mládeže za
skvělou práci a prezentaci našeho fotbalového oddílu.
Na závěr zveme všechny fandy do našich fotbalových ochozů jak na jarní část,
tak na zápasy v zimní přípravě.
Redaktor stránek FK Baník Albrechtice
MAREK CHMIEL
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Poděkování za rok 2016
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hráčům, trenérům a realizačním týmům jednotlivých družstev za obětavou
práci a zodpovědný přístup k plnění úkolů. Přejeme jim hodně elánu i do jarní části soutěže. Dále děkujeme všem našim
příznivcům za projevenou důvěru i podporu. Vřelé děkujeme
také všem našim sponzorům, jelikož takto náročný provoz se
neobejde bez patřičného ﬁnančního zabezpečení. V současné
situaci klub jen těžce shání ﬁnanční prostředky pro naplnění
rozpočtu. Významná ﬁnanční podpora obce Albrechtice našemu fotbalovému klubu pomáhá vytvářet zázemí pro úspěšnou
činnost všech našich družstev. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na řadu dalších sponzorů, kteří nám pomáhají jak
ﬁnančně, tak při organizaci mistrovských utkání a také jim
patří naše poděkování.
Závěrem do nového roku vám všem přejeme především
pevné zdraví, hodně osobních i pracovních úspěchů a ať vás
štěstí provází na každém kroku. Pevně věříme, že ke šťastným chvilkám přispějeme i my a po našich utkáních budete
odcházet domů spokojeni a s úsměvem ve tváři, a věříme, že

i v nové sezóně si najdete čas, a přijdete naše fotbalisty povzbudit. Těšíme se na vás i v roce 2017!
Za výbor FK Baník Albrechtice MAREK CHMIEL

Příjemné vykročení do Nového roku
spolně s krásnými vánočními svátky přeje všem občanům
Depos Horní Suchá, a.s., Vaše ﬁrma nakládání s odpady

placená inzerce

TONERY, INKOUSTY

repasované i originální
Stroje na laminování a vazbu dokumentů, včetně spotř.
materiálu, skartovače, řezačky a jiná kancelářská technika.
Možnost zapůjčení skartovacího stroje.
JAN RUSINA, Albrechtice, tel.: 603 417 109,
(rozvoz zdarma – území obce Albrechtice)
e-mail: rusina.jr@gmail.com
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PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná
a vyřídí každé pondělí
mezi 14.00 – 15.20 hodin
na Obecním úřadě v Albrechticích
v 1. patře (zasedací místnost)

JUDr. MARCELA ŽORIČOVÁ
formou poradenství, sepisování
listin, žalob, smluv včetně kupních,
také převody nemovitostí
a zřizování věcných břemen.
Kontakt možný i na tel. č.

Ha 596 810 741, 603 447 219

KOUPÍM RD
k rekonstrukci
v Albrechticích
hotově do 2 mil.
724 670 589

ˆ

ˆ

Pohrební sluzba ARON
Havířov-Město,
ul. Národní třída 1541/14a

DRŽITEL ZNAKU KVALITY
nepřetržitý provoz
tel. 737 238 105, 737 238 106, 596 815 131
www. pohrebnisluzbahavirov.cz
20 let poskytujeme pohřební a hřbitovní služby

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 
596 811 231, 725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendu a svátku
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI
NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH.
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